
Kotosalla-jäsenpalveluiden sisältö
Asunto-osakeyhtiöt



1. Palveluohjaajan palvelut

Palveluohjaaja on tavoitettavissa arkisin klo 8-16 ja talossa paikalla ennalta ilmoitettavana 
aikana arkipäivisin.

Arjen tuki asukkaalle

• jokapäiväisessä elämässä selviytymisen tukeminen  
 - omatoimisuuden tukeminen ja edesauttaminen
• yhteydenpito yrittäjiin ja palveluntuottajiin  

 - esim. siivouspalveluiden hankinnassa avustaminen
• palveluiden laadun tarkkailu
• yhteistyö isännöitsijän sekä taloyhtiön huoltomiehen ja siistijän kanssa
• arjen tilapäinen, erikseen sovittava apu  

 - esim. sairauden yllättäessä asiointiapu ja kaupassa käynti
• Digitaaliset hyvinvointipalvelut käytössä ja arjen tukena

Sosiaalipalvelujen hankkimisessa avustaminen

• tarvittaessa asukkaiden palvelutarpeen kartoitus, arviointi ja seuranta
• hoitotukiasioissa avustaminen  

 - neuvonta ja ohjaus 
 - lomakkeiden täytössä avustaminen
• kotihoidon palvelujen hankinnassa avustaminen  

 - yhteistyö kunnan kotihoidonohjaajan kanssa 
 - yhteistyö eri kotihoidon yrittäjien kanssa
• omaishoidon sekä kuntoutuksen järjestämisessä avustaminen  

 - neuvonta ja ohjaus 
 - lomakkeiden täytössä avustaminen
• yhteyshenkilö omaisille



Yhteisöllisen toiminnan järjestäminen

• asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen ja tukeminen  
 - esim. asukas tiimit ja vertaisohjaajatoiminta
• harrastustoimintaan aktivoiminen
• viikoittaisen ohjelman järjestäminen  

 - esim. liikunta- ja teematunnit sekä kahvihetket sisältyvät jäsenpalvelumaksuun 
 - voidaan järjestää osittain tuettuja ryhmiä (asiakas maksaa omavastuuosan ryhmän 
 maksusta)
• erilaisten retkien järjestäminen (retkillä peritään maksu kuljetuksista, lipuista ja 

 ruokailuista )
• yhteistyö eri järjestöjen kanssa
• yhteistilojen yleisestä viihtyisyydestä huolehtiminen yhdessä asukkaiden kanssa

Hoito- ja terveyspalvelujen hankkimisessa avustaminen

• lääkäripalvelut  
 - ohjaus kunnalliseen tai yksityiseen lääkäriin 
 - lääkärin konsultaatioon ohjaaminen  
 - tarvittaessa, ennalta sovittuna saattoapu lääkäriin 
 - yhteistyö aikuisneuvolan ja terveyskeskuksen kanssa
• apteekkipalvelut 

 - reseptien uusinnan järjestäminen 
 - tarvittaessa käynti apteekissa
• apuvälineasioissa avustaminen 

 - ohjaus ja neuvonta 
 - apuvälineiden hankinnassa avustaminen 
 - apuvälineiden asennuksen järjestäminen
• kuntoutus- ja hyvinvointipalvelujen järjestäminen sekä tarvittaessa hyvin- 

 vointisuunnitelman tekeminen
• terveydentilan seuraaminen tarvittaessa 

 - verenpaineen mittaus ja jatkohoitoon ohjaus 
 - verensokerin mittaus ja jatkohoitoon ohjaus

2. Remonttipalvelut
• Muuton yhteydessä erilaiset pienet asennustyöt maksutta kuukauden ajan  

 asukkaan muutosta, enintään yksi tunti/asunto.
• pyykinpesukoneen asennus
• verhotankojen ja taulukoukkujen kiinnitys
• muut pienet asennustyöt
• Asumisen aikana remonttimiehen pienet asennus- ja korjaustyöt ennalta sovitusti 

 erillisellä kilpailetetulla hinnalla luotettavan yhteistyöyrityksen toimesta. 
• Senioriasumiseen liittyvät asennukset, kuten tukikahvat, kuuluvat jäsenpalvelu- 

 maksun ja Kotosalla maksaa ne.



3. Palvelusihteerin palvelut
• Viestintä asukkaille, yhteistyötahoille ja yrittäjille

4. Turvapalvelut
• Turvapuhelimien hankinnassa avustaminen.

5. Palvelujohtajan tehtävät
• Palvelujohtaja hankkii, koordinoi ja valvoo palvelutuottajia, johtaa Kotosalla- 

 asumisen sisällön kehittämistä yhteistyössä asukkaiden ja palveluohjaajien kanssa, 
 sekä johtaa ja vastaa palveluohjauksesta.

7. Tilojen käyttömahdollisuus

Yhteistilat

• mahdollisuus käyttää kiinteistöllä sijaitsevia yhteisiä tiloja palveluohjaajan tai 
 taloyhtiön hallituksen ohjeistuksen mukaisesti.

Kuntoilutila

• asiakkaan käytössä viihtyisä, uudentyyppinen kuntoilutila
• mahdollisuus osallistua maksullisiin ja maksuttomiin liikuntaryhmiin palvelu- 

 ohjaajan erikseen ilmoittamina aikoina

Yli 55-vuotiaille suunnatut 
Kotosalla-kodit on suunniteltu 
ikääntyvien ihmisten toiveiden 
ja tarpeiden mukaan.


